
  

 

ஊ பயிர் ஒன்  இல்லாமல் ேபாயி ந்தால் ெப ம்பாலான விவசாயிக க்கு ‘அ த்த ேவைள’ என்ப  
கனவாகேவ ேபாயி க்கும். வறட்சி, ஆள்பற்றாக்குைற, ேநாய்த் தாக்குதல் விைலயின்ைம என ஆயிரத்ெதட்  
காரணங்களால் சவால்கைளச் சந்தித்தப  விவசாயம் ெசய்  வ ம் விவசாயிகைள நம்பிக்ைகேயா  
ைவத்தி ப்பேத இந்த ஊ பயிர்கள் தான். அந்த வைகயில் வாைழயில் ஊ பயிராக மணக்கும் 
ெகாத் மல் ைய ெசாட் நீர்ப் பாசன ைறயில் சாகுப  ெசய் , வ த்ெத க்கும் ெவயி ம் கூட வளமான 
வ மானம் பார்த்  வ கிறார் ேகாய த் ர் மாவட்டம், சி ைக அ ேக ள்ள சம்பரவள்ளிப் ர் விவசாயி 
எம்.விஸ்வநாதன். 
“ஊ பயிர் சாகுப  என்ப  கு கியகாலத்தில் வ மானம் எ க்கின்ற ஒ  க்தி. அந்த ைறயில் தான் நான் 
‘ெகாத் மல் த் தைழையப் பயிர் ெசய்தி க்கிேறன். ெமாத்தம் 12 ஏக்கர் நிலம் இ க்கு. இரண்  ேபார்ெவல், 
ஒ  கிண  இ ந்தா ம் நீர்ப்பற்றாக்குைற தான். அதனால் ஐந்  ஏக்காில் மட் ம் தான் விவசாயம் 
நடக்கிற . ெதாடர்ந்  40 வ டங்களாக கதளி, ேநந்திரம் வாைழ விவசாயம் தான் பிரதானமாக ெசய்கிேறன். 
மற்றவர்கள் காய்கறி, ைகயிைல என்  ஏதாவ  ஒன்ைற ஊ பயிராக ெசய்கிறார்கள். நான் ெகாத்  மல் த் 
தைழைய சாகுப  ெசய்கிேறன். இதில் ஒ  சூட்சமம் இ க்கிற ..” 

 
ெவயில் காலத்தில் தான் விைல கிைடக்கும்! 

 
“ெபா வாக, ெகாத் மல் ையத் தனிப்பயிராக சாகுப  ெசய்ய ைவகாசியி ந்  மார்கழி வைரக்கும் ஏற்ற 
காலம். மல்  அதிக ெவயி ல் தைழயா . நிழற்பாங்கான இடத்தில் தான் வள ம். ைத மாதம் ெதாடங்கி 
ைவகாசி வைரக்கும் ெவயில் இ ப்பதனால் அதிக வரத்  இ க்கா . பாத்திகள் ேமல் ெதன்னங்கீற் கைள 
ேபாட்  நிழைல ஏற்ப த்தினா ம், 30% அள க்கு தான் தைழ ம். ேகாைடக் காலத்தில் ெகாத் மல் த் 
தைழக்கு தட் ப்பா  இ க்கும். அந்த ேநரத்தில் சந்ைதக்கு வ கிற மல் க்கு நல்ல விைல கிைடக்கும். இந்த 
விஷயத்ைதக் கணக்கு பண்ணித்தான் ஐந்  மாத வய ள்ள வாைழக்கு இைடயில் ெகாத் மல் ைய 
விைதத்ேதன். 55 – ம் நாளிேலேய அ வைடக்குத் தயாராகிவிட்ட ” க்க இயற்ைக ைறயில் தான் 
விவசாயம் ெசய்  வ கிறார்.  

வாைழக்கு இைடயில் வ மானம்…. 55 நாளில் அள்ளிக் ெகா க்கும் மல் ! 



ஏழைரக்கு ஏழைர இைடெவளி! 

‘ஒ  ஏக்கர் நிலத்தில், ஆண்  ேதா ம் தவறாமல் இரண்  தடைவ ‘ஆட் க்கிைட’ அைமக்க ேவண் ம். 
இதற்கு 3 ஆயிரம் பாய் ெசலவாகும். இப்ப  கிைட ேபா வதால், ஒ  ஏக்கர் நிலம் க்க ‘ஆட்  எ ’ 
நிைறந் வி ம். அதற்கு ேமலாக 10 ராக்டர் ெதா ரத்ைதக் ெகாட்  இைறத் விட் , ஆழமாக இரண்  
உழ  ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு, ஏழைர அ  இைடெவளி இ ப்ப ேபால பார் பி த் , கன் க்கு கன்  5 அ  
இைடெவளி விட் , க்கால் அ  ஆழத்தில் குழிெய த்  வாைழைய நட  ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப  
ந ம்ேபா  ஏக்க க்கு 1,100 வாைழக்கன் கள் ேதைவப்ப ம். ேநந்திரம் வாைழைய நட  ெசய்ய கன் , குழி, 
நட க்கூ  எல்லாம் ேசர்த்  ஒ  தடைவ உபேயாகப்ப த் ம் வைகயிலான தற்கா க ெகாட் நீர்ப் 
பாசனத்ைத அைமக்க ேவண் ம். 

ஊ பயி க்கும் ெசாட் நீர்: 

ெசாட் நீர்ப்பாசனம் என்ப  கிணற் ப் பாசன விவசாயிக க்கு ஒ  வரப் பிரசாதம். ஒ  ஏக்கராவிற்கான 
தண்ணீர் தான் கிணற்றில் இ க்கிற  என்றால் ெசாட் நீர்ப்பாசனம் லம் ன்  ஏக்க க்கு அந்தத் 
தண்ணீைரப் பயன்ப த்தலாம். பிரதானக் குழாயில் இ ந்  பிாிந்  வ கிற ெசாட்  நீர்க் குழாயில் 5 அ க்கு 
ஒ  இடத்தில் தண்ணீர் ெசாட் கிற  ேபால் வாைழக்கு அைமக்க ேவண் ம். 
மல் ையப் ெபா த்தவைர ஏழைர அ க்கு இ க்கின்ற பார் இைடெவளியில் 2 அ க்கு ஒ  ண்ணீர்க் 
குழாைய (ைமக்ேரா ப்), 100 அ  நீளத்திற்கு அைமக்க ேவண் ம். ஒ  பா க்கு இரண் தான் வ ம். 
இப்ப  கணக்குப் ேபாட்டால் ஏக்க க்கு 20 குழாய் பி க்கும். அந்தக் குழாய்களில் இ க்கின்ற கண் க்குத் 
ெதாியாத ைளகள் லமாக மல் க்கு, இரண்  ற ம் ெசாட்  ெசாட்டாக தண்ணீர் கசிஞ்சு ஒேர சீராக 
ேபாய்ச் ேச ம். 
இந்த அைமப் க்கு 35 ஆயிரம் பாய் ெசலவாகும். வாைழயில் இரண்  ேபாகம், ெகாத் மல் யில் ன்  
ேபாகம் வைரக்கும் இைதப் பயன்ப த்தலாம். பிறகு, திதாக வாங்க ம்”. 

12 கிேலா விைத! 

வாைழைய நட  ெசய்த ஐந்  மாதம் கழித் தான், ெகாத் மல்  விைதக்க ேவண் ம். அப்ெபா தான் 
ேதைவயான நிழல் கிைடக்கும். ஏக்க க்கு 12 கிேலா விைதகள் ேதைவப்ப ம். நட  ெசய்த 20 மற் ம் 35ம் 
நாட்களில் ஒ  ைக கைள எ க்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு 500 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்ைக தல் கைள 
எ க்கும்ேபாேத ெகாத் மல் , வாைழ இரண் ற்கும் ேசர்த்ேத ெகா க்க ேவண் ம். 
ெப ம்பா ம் கலப்பட ேவப்பம் பிண்ணாக்கு கிைடப்பதால் கிராமங்களில் ேவப்பம் ெகாட்ைடகைள 
ேநர யாக வாங்கி அத டன் ங்கன், இ ப்ைப விைதகைள ம் கலந்  அைரத் , அைதேய உரமாகப் 
பயன்ப த்தலாம். 

 

 



ஒ  ஏக்காில் வாைழ, மல்  சாகுப  ெசய்ய ெசல  – வர  கணக்கு  

விவரம் ெசல  வர  

உழ  1,000   

ெதா ரம் 10 டன் இைறப் க் 
கூ டன் 

10,000   

வாைழக் கன்  + நட  (1,100) 11,000   

ெசாட் நீர்ப்பாசனம் 35,000   

வாைழயில் கைளெய க்க 3,000   

மல்  விைத 12 கிேலா 2,500   

இைறப் க் கூ  2,000   

மல் யில் கைளெய க்க 4,000   

ஆட் க்கிைட 3,000   

ேவம் , ங்கன், இ ப்ைப, 
கலைவ உரம் 

12,000   

பஞ்சகவ்யா 2,500   

மல்  பறிப் க் கூ  300   

மகசூல்: மல் த்தைழ 
6 டன் x கிேலா 8 பாய் 

  48,000 

வாைழ மகசூல் 10 டன் x கிேலா 20 
பாய் 

  2,00,000 

ெமாத்தம் 86,300 2,48,000 

நிகர லாபம்    1,61,700 

குறிப் : ெசாட் நீ க்கான ெசல  35 ஆயிரம் பாய், 
அ த்த ேபாகத்தில் அப்ப ேய மிச்சமாகிவி ம். 

மகசூல் 6 டன்! 

“ெகாத் மல் ைய விைதக்கும் ெபா  வாைழக்கு வயசு 160 நாள். 55 நாளில் மல்  அ வைடக்கு 
வந் வி கிற . இன் ம் 100 நாட்களில் வாைழ அ வைடைய ெதாடங்கலாம். மல் ையப் ெபா த்தவைர 
ஊ பயிாில் 6 டன் வைர மகசூல் கிைடத்த . சராசாியாக மல் த்தைழ கிேலாவிற்கு 8 பாய் விைல 
ேபாயிக்ெகாண் க்கிற . வியாபாாிங்க ேதாட்டத்திற்ேக வந்  வாங்கிக்ெகாள்கிறார்கள்.  

அதனால் ேவன் வாடைக, கமிஷன் எந்த ெதாந்தர ம் இல்ைல. 
 
வாைழ 10 டன்!மல் ைய எ த்த பின்னா , வாைழக்கு மண் அைணப் ச் ெசய்ய ேவண் ம். அ த்த 90 
நாைளக்கு இரண்  தடைவ ஆர்கானிக் ஊட்டச்சத்  ெகா ப்ேபன். அத டன் அேசாஸ்ைபாில்லம் 40 கிராம், 



பாஸ்ேபா – ேபக்டீாியா 40 கிராம், ேவப்பம் பிண்ணாக்கு 200 கிராம் கலந்  ெச க்கு 280 கிராம் தம் இரண்  
ைற ெகா த்தால் இைல அைனத் ம் பசுைமேயா  இ க்கும். தார் ேபா வதற்கு ன் ம், பின் ம் 

பஞ்சகவ்யாைவ வாைழேயா  ேவர் பகுதியில் ெகா க்க ேவண் ம். ஒ  ட்டர் பஞ்சகவ்யாைவ, 10 ட்டர் 
தண்ணீாில் கலந்  ெகா ப்ேபன். இதனால் ெசாத்ைதயில்லாமல் காெயல்லாம் ஒேர தரமாக இ க்கும். 
வாைழயில் 10 டன் வைரக்கும் மகசூல் எதிர்பார்க்கிேறன். குைறந்த  கிேலா 20 பாய்க்கு விைல ேபாகும். 
இதிேல இரண்  லட்சம் பாய் கிைடக்கும். க்க க்க இயற்ைக ைறயில் மகசூல் எ க்கிேறன். 
சூழைலக் ெகா க்காத இந்த இயற்ைக விவசாயம் ெசய்வதில் நல்ல மகசூல் கிைடப்ப டன் மன ம் 
நிைறந்தி க்கிற . 

 
ெதாடர் க்கு: 
தி . விஸ்வநாதன், 
சம்பரவள்ளிப் ர், 
சி ைக அ கில், 
ேகாய த் ர் மாவட்டம். 

 


